


22



3

No dia 13 de março de 2017 foi publicada a Lei nº 13.419 que 
regulariza e disciplina o rateio  das gorjetas pagas  em bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimento similares.
Os famosos 10% adicionais cobrados no � m da conta.

O objetivo da nova Lei é regulamentar uma prática já aplicada 
dentro dos estabelecimentos, garantindo a segurança trabalhista 
para empregados e empregadores.

Nesse e-book  vamos esclarecer alguns pontos importantes da nova 
Lei como sua vigência e aplicação. 

Iremos esclarecer  de forma objetiva o que muda na prática para o 
empregador e para o empregado, quanto isso vai custar para cada 
parte. Esclarecendo dúvidas como “ EU VOU GANHAR MENOS?”

Nosso intuito é compartilhar conhecimento necessário para formar a 
sua opinião de forma justa e segura.

INTRODUÇÃO
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LEI Nº 13.419/2017

Publicada em 13 de março de 2017 com vigência a partir 
de 12 de maio do mesmo ano, a  Lei em seu art.  2° § 3º 
considera que gorjeta é toda a importância espontaneamente 
dada pelo cliente ao empregado, como também o valor 
cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer 
título, e destinado à distribuição aos empregados. Traz 
também que as gorjetas não constituem  receita própria para 
os empregadores,  e por isso deverá ser distribuída conforme 
de� nido em  convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo 
de trabalho ou assembleia geral dos trabalhadores quando 
não existir CCT ou ACT.

Sendo assim foi determinada a porcentagem que as 
empresas poderão reter para  custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas que  agora incidem sobre esses 
valores:

- Retenção de até 20% para as empresas enquadradas no 
regime simples nacional.

- Retenção de até 33% para as empresas não inscritas em 
regime de tributação federal diferenciado.
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O QUE ISSO SIGNIFICA?

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, após 
o levantamento mensal dos valores arrecadados a título de
gorjetas será retido 20% para custear os encargos e o restante 
será rateado, conforme acordado em CCT ou ACT.
Para empresas que não se enquadram no Simples Nacional, 
após o levantamento mensal dos valores arrecadados a titulo 
de gorjetas será retido 33% para custear os encargos e o 
restante 67% será rateado, conforme acordado em CCT ou 
ACT.

Quais encargos podem ser pagos com a retenção?
Encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, tais como: 
INSS, FGTS e IRRF

Agora vamos ratear as gorjetas entre os empregados. 
O sindicato da classe em Brasília disponibilizou a 
minuta do acordo coletivo com uma determinação 
generalizada, a título de exemplo vamos utilizar 
esse modelo :
 

- 70% (setenta por cento) na forma de pontuação: GARÇON, 
METRE CHEFE DE FILA.

- 30% (trinta por cento) na forma de pontuação: CAIXA, COPEIROS, 
COZINHEIRO AUXILIAR DE COZINHA, AJUDANTE DE COZINHA, 
SERVIÇOS GERAIS e CHURRASQUERIO.

 Complicou? Então vamos á prática:

Sou simples nacional e minha empresa recebeu a titulo de gorjetas 
a importância mensal de R$: 10.000,00.
*20% desse valor vai ser retido para custear os encargos R$:
2.000,00
*80% será rateado, então temos R$: 8.000,00:
- R$: 5.600,00 (70%) para GARÇON, METRE CHEFE DE FILA
- R$: 2.400,00 (30%) para AUXILIAR DE COZINHA, AJUDANTE 
DE COZINHA, SERVIÇOS GERAIS e CHURRASQUERIO.
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A DISTRIBUIÇÃO 70/30 NÃO SE APLICA A 
REALIDADE DOS EMPREGADOS DA MINHA 
EMPRESA E AGORA?

”ESSES 20% OU 33% SERÃO 
O SUFICIENTES PARA CUSTEAR 
O AUMENTO NOS ENCARGOS 
TRABALHISTAS DA MINHA 
EMPRESA?.”

Muito provavelmente não, mas como previsto em Lei, é o máximo 
que poderá ser retido das gorjetas em questão.

Essa distribuição é negociável em acordo coletivo de trabalho 
que a empresa poderá fazer com o sindicato.

As gorjetas pagas aos empregados terão incidência sobre 
férias, 13o, médias, INSS, FGTS, IRRF, PIS (quando devido), 
GRRF (em casos de desligamento) e após 12 meses o valor 
de sua média será incorporado ao salário caso a empresa 
encerre a cobrança das gorjetas.

A porcentagem dos valores recebidos a titulo de gorjeta devem 
ser anotados na CTPS do empregado.
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O QUE MUDA PARA O EMPREGADO?

Com o direito de receber o recolhimento de encargos sobre 
os valores de gorjetas vem também a responsabilidade sobre 
isso.

O INSS descontado em seu contra cheque será correspondente 
ao valor total recebido, por isso o empregado irá notar um 
aumento no desconto. Um benefício que só será palpável a 
longo prazo a título de aposentadoria.

O FGTS será maior, e signi� ca que, caso o colaborador seja 
demitido sem justa causa, o valor disponível para saque e a 
multa dos 40% serão mais pomposos.

Pode ser que você tenha que recolher IRRF a partir de agora, 
vai notar um desconto a mais em seu contra cheque, porém 
esses valores podem ser parcialmente restituídos na sua 
declaração de IRPF anualmente. Contudo, este tributo só será 
cobrado caso a base de calculo mensal seja maior do que a 
parcela isenta de IR.

A Soma dos valores das gorjetas, em média, acarretará 
aumento nas férias, 13o, rescisão e valor recebido pelo seguro 
desemprego (quando for o caso).
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O QUE ISSO SIGNIFICA? VAMOS
PARA PRÁTICA?

- Sou garçom e meu salário anotado na CTPS é R$: 1.096,11 e 
recebo de gorjeta mensal R$: 2.000,00

Antes da vigência da lei 13.419 
Salário..........................................R$: 1.096,11
INSS.............................................R$:  87,68
Liquido..........................................R$: 1.008,43
Gorjetas........................................R$: 2.000,00
Total .............................................R$: 3.008,43
Depósito de FGTS...........................R$: 87,68

Após a Vigência da lei 13.419
Salario..........................................R$: 1.096,11
Gorjetas........................................R$: 2.000,00
INSS.............................................R$: 340,57
IRRF...............................................R$: 63,86
Liquido Total...................................R$: 2.691,68
Deposito de FGTS...........................R$: 247,68

Como você pode notar o líquido mensal diminuiu, em 
compensação o recolhimento de FGTS quase triplicou.
Suas férias anteriormente que seriam pagas em 
1.096,11 + 1/3 agora será de 1.096,11 + média 
das gorjetas + 1/3.
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O QUE ESTAMOS TENTANDO MOSTRAR É QUE 
EMBORA O LÍQUIDO MENSAL POSSA DIMINUIR, 
A LONGO PRAZO OS BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS 
SERÃO MAIORES.

9



10

COLOCAÇÕES FINAIS: FOI BENEFÍCIO OU 
PREJUÍZO? E NO FINAL DAS CONTAS O 
QUE DEU?

Para as empresas, embora o percentual retido 
permitido não represente o aumento que terá nos 
encargos devidos, é importante considerar a segurança 
que a Lei traz para as relações trabalhistas.

Para os empregados, como exemplificado anteriormente, 
embora o líquido mensal possa diminuir, são inúmeros os 
benefícios a longo prazo, e não é considerando apenas 
uma aposentadoria maior, os reflexos também se darão 
sobre férias, 13o e médias, o direito de ter o valor médio 
das gorjetas representado no salário no curso de 12 meses, 
a segurança do FGTS sobre o valor total recebido e ter sua 
renda registrada em sua totalidade.






